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บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
สัญญำเพิ่มเติมกำรประกันภัยสุขภำพ
แบบ ดี เฮลท์ (D Health)
คำนิยำม
อุบัติเหตุ
กำรบำดเจ็บ
กำรเจ็บป่วย
แพทย์

พยำบำล
ค่ำบริกำรพยำบำล
ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก

โรงพยำบำล

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และ
ทาให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดย
เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้าน
ศัลยกรรม
หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล คิดเป็นประจาสาหรับการให้บริการโดย
พยาบาลวิชาชีพที่ให้การบริการผู้เอาประกันภัยขณะที่เป็นผู้ป่วยใน
หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและ
คาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์
และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว
ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
หมายถึง ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก
หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจาเป็นตาม
ข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษา
เป็นผู้ป่วยใน
หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจานวนบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนดาเนินการเป็น “โรงพยาบาล” ตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
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สถำนพยำบำลเวชกรรม

คลินิก

มำตรฐำนทำงกำรแพทย์

ควำมจำเป็นทำงกำรแพทย์

กรณีฉุกเฉินในต่ำงประเทศ

หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนินการโดย
แพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนได้ของอาณาเขตนั้น ๆ
หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นสากล และนามาซึ่ง
แผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจาเป็นทางการแพทย์
และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย
การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามภาวะการ
บาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย และ
(2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ
ปัจจุบัน และ
(3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันภัย หรือของครอบครัว
ผู้เอาประกันภัย หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ
(4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็นของภาวะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของ
ผู้เอาประกันภัยนั้นๆ
หมายถึง (1) การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อ
ชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ทันท่วงทีเพื่อแก้ไขระบบ
การหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมี
โอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทาให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วย
ฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับพลัน เช่น
ภาวะ "หัวใจหยุดเต้น" (Cardiac arrest) ภาวะหยุดหายใจ ภาวะ "ช็อก"
จากการเสียเลือดรุนแรง ชักตลอดเวลาหรือชักจนตัวเขียว อาการซึม
หมดสติ ไม่รู้สึกตัว อาการเจ็บหน้าอกรุนแรง จากหลอดเลือดหัวใจตีบ
ตัน ที่มีความจาเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด อาการทางสมองจาก
หลอดเลือดสมองตีบตันทันทีมีความจาเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด
เลือดออกมากอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เป็นต้น หรือ
(2) การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือ
เจ็บปวดรุนแรงอันอาจจาเป็นต้องได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์อย่าง
รีบด่วน มิฉะนั้นจะทาให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉิน
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นั้นเกิดภาวะรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต
หรือพิการในระยะต่อมาได้ เช่น อุณหภูมิร่างกายต่ากว่า 35 องศา
เซลเซียส หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ชีพจรช้ากว่า 40 หรือเร็วกว่า
150 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตตัวบนต่ากว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรือ
ตัวล่างสูงกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท หายใจลาบากหรือหายใจเหนื่อย
หอบโดยเฉพาะถ้าร่วมกับลักษณะทางคลินิกอื่น เช่น ไม่รู้สึกตัว ชัก
อัมพาต ตาบอด หูหนวกทันที ภาวะเสียเลือดมาก ซีดมากหรือเขียว
เจ็บปวดมากหรือทุรนทุราย มือเท้าเย็นซีดและเหงื่อแตก เป็นต้น รวมถึง
การได้รับอุบัติเหตุโดยเฉพาะบาดแผลที่ใหญ่มากและมีหลายแห่ง เช่น
major multiple fracture, Burns, Back injury with or without
spinal cord damage เป็นต้น
แพทย์ทำงเลือก
หมายถึง การตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคโดยวิธีการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการ
อื่น ๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน
กำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใด
หนึ่ง
ครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่า
ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่
ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า
90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็น
การเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
เอดส์ (AIDS)
หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อ
จุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือ
การติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็น
เลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus)
การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิด
โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia)
เชื้อที่ทาให้เกิดโรคลาไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic
Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป
(Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant
Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma
เนื้องอกเซลน้าเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central
Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็น
ที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired
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ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นและ
สมควร
ควำมรับผิดส่วนแรก

ห้องพักเดี่ยวมำตรฐำน

Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็น
เสียชีวิตอย่างกระทันหัน เจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus) โรคที่ทาให้เยื่อสมองเสื่อม
Encephalopathy (Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับ
การให้บริการที่โรงพยาบาล เรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล
ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ตามข้อตกลงของสัญญา
ประกันภัย
หมายถึง ห้องพักเดี่ยวระดับเบื้องต้นของโรงพยาบาล
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ตำรำงผลประโยชน์
สัญญำเพิ่มเติมนี้ ออกให้โดยผนวกเข้ำกับและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญำ
เพิ่มเติมนี้แนบอยู่ โดยได้ระบุแบบสัญญาเพิ่มเติมข้างต้นไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือบันทึกสลักหลังที่แนบอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะมีผล
บังคับต่อเมื่อบริษัทได้อนุมัติรับประกันภัยและได้รับชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้
ผลประโยชน์

แผน .................

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจาวัน (ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน)
สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจาวัน
3. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ต่อการเข้าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 รวมกันตำมจำนวนที่จ่ำยจริง
หลังจำกหักควำมรับผิดส่วนแรกในข้อ 3 แล้ว สูงสุดต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่งไม่เกิน

จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
................ บาท

................ บาท

“จานวนที่จ่ายจริง” หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลังจากหักการชดใช้ที่ได้รับมาแล้ว จากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น
และ/หรือ กรมธรรม์อื่นไม่ว่าจะทาไว้กับบริษัทใด
ข้อตกลงคุ้มครอง
เงื่อนไขควำมคุ้มครอง
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือจาเป็นต้องรับการตรวจโดย
คาแนะนาของแพทย์ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลตามความจาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจานวนที่จ่ายจริง
หลังจากหักความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง (ถ้ามี) แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้
ในหน้าตารางผลประโยชน์
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ผลประโยชน์ที่คุ้มครองมีดังต่อไปนี้
1. ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ค่ำบริกำรพยำบำลประจำวัน
1.1 ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ค่ำบริกำรพยำบำลประจำวัน ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจาวัน สาหรับ ค่าห้อง
ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริการพยาบาลประจาวัน ที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาล โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ แต่ไม่เกิน
ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน และจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.2 ค่ำห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานการรักษา
ทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่เป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
ตามจริง โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจาวันในข้อ 1.1 แล้วไม่เกิน 180 วัน
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่ไม่ใช่ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ค่ำบริกำรพยำบำลประจำวัน
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
ประจาวัน ที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจาวัน
หมายถึงค่ารักษาพยาบาลดังนี้
2.1 ค่ำแพทย์ตรวจรักษำในโรงพยำบำลประจำวัน
บริษัทจะจ่ายค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจาวัน ซึ่งให้การตรวจรักษาผู้เอาประกันภัย
ในขณะที่เข้าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่ง
2.2 ค่ำแพทย์ผ่ำตัดและหัตถกำร
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ กรณีผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือกรณีผ่าตัดหรือหัตถการแบบผู้ป่วยนอก สาหรับแพทย์ และแพทย์ผู้ช่วยในการผ่าตัดหรือ
หัตถการ
การผ่าตัดหรือหัตถการแบบผู้ป่วยนอก
เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษานั้นไม่จาเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสาหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการดังจะกล่าวต่อไปนี้
ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง
1. การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation)
การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy)
การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction)
การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoraclc Aspiration/Thoracic
Paracentesis)
การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)

กรณีต้องตรวจรักษาตั้งแต่สองครั้งหรือมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอกตามการ
ผ่าตัดหรือหัตถการ 21 รายการข้างต้น) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งไม่เกินกว่า
90 วัน ก็ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาครั้งเดียวกันด้วย
2.3 ค่ำธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยำบำล
ในกรณีที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์
ค่าวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล สาหรับแพทย์และ/หรือ พยาบาลที่วางยาสลบหรือยาชา
สาหรับการผ่าตัดธรรมดาหรือการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
2.4 ค่ำห้องผ่ำตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่ำตัด
ในกรณีที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตัด
อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด อุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและอุปกรณ์
ห้องพักฟื้น
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2.5 ค่ำรักษำพยำบำลอื่นๆ ในโรงพยำบำล
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สาหรับค่ารักษาดังจะกล่าวต่อไปนี้ ที่ได้ใช้ใน
ระหว่างที่มีการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายใน
การแยก จัดเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธี
พิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล
- ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด
- วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์1) ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย (เวชภัณฑ์3)
ยกเว้น เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker หรืออวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เช่น เครื่องช่วยฟัง แว่นตา
เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ)
เครื่องช่วยค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
- ค่าบริการทางกายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด
- ค่ายากลับบ้านตามความจาเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วันหลังจากการเข้ารับรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
ข้อกำหนดทั่วไป
(1) สัญญำประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ และสัญญาเพิ่มเติมนี้
จะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทอนุมัติรับประกันภัยและได้รับชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ บรรดาเงื่อนไข
และข้อกาหนดที่ปรากฏในกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ หากขัดหรือแย้งกับสัญญาเพิ่มเติมให้ใช้ข้อความ
ตามสัญญาเพิ่มเติมบังคับ ส่วนข้อความที่ไม่ขัดหรือแย้งให้ใช้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยอนุโลมบังคับใช้กับ
สัญญาเพิ่มเติมนี้ด้วย
(2) กำรแจ้งและกำรเรียกร้อง
ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วย ที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการ
เสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทาได้แล้ว
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(3) กำรส่งหลักฐำนเรียกร้อง
ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนผู้เอาประกันภัยต้องส่งหลักฐานภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจาก
โรงพยาบาล ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จ
ที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หาก
ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว อนุโลมให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนา
ใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัทได้
สาหรับกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานการเข้าออกอาณาเขตประเทศไทย
เพิ่มเติมจากเอกสารข้างต้น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้แล้ว
(4) กำรตรวจทำงกำรแพทย์
ภายในระยะเวลาอันสมควรบริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ
ผู้เอาประกันภัย เท่าที่จาเป็นกับการประกันภัยนี้
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของ
ผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่
ผู้เอาประกันภัยได้
(5) กำรจ่ำยเงินผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทั้งปวงตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย และการจ่ายเงินใด ๆ
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ถือว่าเป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบตามกฎหมายของบริษัทภายใต้สัญญาเพิ่มเติม
ฉบับนี้
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย
(6) กำรต่ออำยุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้อาจต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบปี
กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 98 ปี โดยการชาระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่อนวันครบกาหนดชาระ
เบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวจะ
คานวณตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทบทวนและปรับปรุง
อัตราเบี้ยประกันภัยได้เป็นครั้งคราวโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน
บริษัทขอสงวนสิทธิในการต่ออายุในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป
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(7) กำรสิ้นผลบังคับของสัญญำเพิ่มเติม
สัญญาฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
- เมื่อไม่ชาระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ภายในระยะเวลาผ่อนผัน เว้นแต่กรณีที่มี
การกู้ยืมเพื่อชาระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ หรือ
- ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 99 ปี หรือ
- เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ หรือครบกาหนดสัญญา หรือสิ้นผลบังคับ
หรือมีการเวนคืน หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลา หรือ
- เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ
- เมื่อบริษัทไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ โดยบริษัทจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย
การสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผลบังคับ
ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ การที่บริษัทได้รับชาระเบี้ยประกันภัย หลังจากการสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะ
ไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆต่อบริษัท แต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้
(8) กำรบอกเลิกสัญญำ
- ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท
- บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย หากปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่า
ผู้เอาประกันภัยได้กระทาการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดสาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
การบอกเลิกสัญญาทั้งสองกรณีข้างต้น บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ย
ประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วออกตามสัดส่วน
(9) กำรต่ออำยุกรณีสัญญำเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement)
ในกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับ เนื่องจากไม่ชาระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุ
สัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ด้วยความยินยอมของบริษัท แต่การขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้จะมีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัท
ได้อนุมัตใิ ห้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
(10) สภำพที่เป็นมำก่อนกำรเอำประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สาหรับโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
(Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่
1) ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้น
ความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
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2) สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินัจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือ
ปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
(11) ระยะเวลำที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
1) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สาหรับการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นใน ระยะเวลา
30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมให้นับตั้งแต่วันเริ่ม
มีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้นครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
2) บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สาหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมให้นับตั้งแต่วันเริ่ม
มีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้นครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
-

เนื้องอก ถุงน้า หรือมะเร็งทุกชนิด
ริดสีดวงทวาร
ไส้เลื่อนทุกชนิด
ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

(12) เงื่อนไขบังคับก่อน
บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ เว้นแต่
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ จะได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขของ
สัญญาเพิ่มเติมนี้
(13) กำรโอนสิทธิ
ผู้รับโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย จะไม่มีสิทธิรับผลประโยชน์ใดอันจะพึงจ่ายให้ตาม
สัญญาเพิ่มเติมนี้
(14) กำรปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของ
ผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
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(15) สถำนที่ให้ควำมคุ้มครองกำรประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติมนี้จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม กรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษัทจะให้ความคุ้มครอง
ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์เฉพาะในกรณีการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ในต่างประเทศตามคานิยามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้เท่านั้น
ทั้งนี้ กรณีการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศข้างต้น
วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอก
อาณาเขตประเทศไทยแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะคุ้มครองสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลตามความจาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ในประเทศนั้นๆ
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทได้ทาสัญญาเพิ่มเติมนี้ และออกให้ในวันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยตามวันที่
ที่แสดงไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยนั้น
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ข้อยกเว้นทั่วไป
กำรประกันภัยตำมสัญญำเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครอง ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรักษำพยำบำลหรือควำมเสียหำยที่
เกิดจำกกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อำกำร หรือภำวะควำมผิดปกติที่เกิดจำก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง
หรือการควบคุมน้าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมี
บุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทาหมันหรือการคุมกาเนิด
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการให้
ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์
เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก
การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจาเป็นทาง
การแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
มองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน
อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจาเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดย
อุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
9. การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือ
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตก
กังวล
11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจ
ขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์
ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
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14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ายร่างกายตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นการกระทาโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึง
อุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือ
ยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม
หรือหลบหนีการจับกุม
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลงหรือ
โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่
มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และ
เข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
23. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะ
ได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มี
การประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
24. การก่อการร้าย
25. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดาเนินการ
ติดต่อกันไปโดยตัวเอง
26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการ
ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

